INVITAŢIE DE PARTICIPARE
nr. ________________

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII “ALEXANDRU DARABONT” –
INCDPM , cu sediul in Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692, tel: 021.313.17.29, fax: 021.315.78.22,
www.inpm.ro, e-mail: office@inpm.ro, in calitate de Beneficiar al proiectului “INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE
PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”, vă invita să participaţi la procedura de atribuire a contractului de achiziţie de
prestarea de servicii creare pagina web Proiect POS CCE „ADMINIT” (CPV 72413000-8), organizata prin procedura de
achiziţie directă.
Obiectul contractului de achizitie consta prestarea de servicii creare pagina web Proiect “INTARIREA CAPACITATII
ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”.
Documentația de atribuire si informatii suplimentare pot fi solicitate la sediul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” – INCDPM din bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692, tel:
021.313.17.29, fax: 021.315.78.22, persoana de contact Cristian Marcel Sterian, telefon 021.313.76.12 sau prin fax:
021.315.78.22.
Termenul limită de primire a ofertelor este 01.03.2011,ora 10:00.
Ofertele se pot trimite pe adresa INCDPM, Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 –
Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau pe adresa de e-mail:office@inpm.ro, cu menţiunea “Servicii creare pagina
web”.
Criteriul de atribuire al contractului va fi pretul cel mai scazut.
Vă mulțumim și va dorim succes!

DIRECTOR GENERAL
dr. ing. Ionel Iorga

DIRECTOR PROIECT,
dr. ing. Steluţa Nisipeanu

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
DR. ING. IONEL IORGA
FIŞA DE DATE
PRIVIND ACHIZIŢIA DE SERVICII DE CREARE PAGINA WEB

Achizitor:

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA MUNCII
“ALEXANDRU DARABONT” – INCDPM

Proiect:
Acronim

“INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”
ADMINIT

Calitatea
achizitorului
în cadrul
proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE
1.1. Achizitor :
Denumire: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” INCDPM Bucureşti
Adresa: Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, cod postal 061692
Persoana de contact: Cristian Marcel Sterian
Telefon: 021.313.76.12
Email: office@inpm.ro
Fax: 021.315.78.22
1.2. a. Termen limită de depunere a ofertelor: 01 martie 2011, ora 10:00
b. Adresa unde se primesc ofertele:
Ofertele se pot trimite pe adresa Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii “Alexandru Darabont” –
INCDPM din Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, codul poştal 061692 – Secretariat, prin fax: 021.315.78.22 sau
adresa de e-mail: office@inpm.ro , cu menţiunea “Servicii creare pagina web Proiect POSCCE „ADMINIT”.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE
2.1. Descriere
2.1.1.Denumirea contractului de achiziţie: prestarea de servicii creare web Proiect POSCCE „ADMINIT”.
2.1.2. Descrierea serviciilor/produselor ce vor fi achiziţionate: Serviciile ce vor fi achiziţionate sunt servicii de
creare pagina web proiect POSCCE “ADMINIT”, cod CPV 72413000-8, pentru implementarea proiectului. Crearea
paginii web de prezentare a rezultatelor proiectului contribuie la imbunatatirea competitivitatii solicitantului.
2.1.3. Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare
c. servicii
a. lucrări
b. produse
Execuţie
Cumparare
Categoria serviciului
2A X
Proiectare şi execuţie
Leasing
Realizare
prin
orice
mijloace Inchiriere
2B
corespunzătoare
cerinţelor Cumparare în rate
specificate de achizitor
Principala locaţie a lucrării:
Principala locaţie a lucrării:
Principala locaţie a lucrării:
Bucureşti
2.1.4. Durata contractului de achiziţie
Contractul intră in vigoare la data semnării lui și este valabil până la data finalizarii Proiectului POSCCE “ADMINIT”

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI
CÂŞTIGĂTOARE
Preţul cel mai scăzut X
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI
Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi
financiar)

Oferta va cuprinde:
1. Oferta tehnica care va cuprinde descrierea tehnică a serviciilor,
astfel încât achizitorul să poată determina conformitatea cu obiectul
achiziţiei şi cerinţele minime obligatorii.
Experienta similara va fi dovedita prin CV.
2. Oferta financiară care va fi exprimată în lei şi va specifica separat
valoarea TVA. Valoarea maxima estimata a contractului este de
1071 lei fara TVA.

Posibilitatea retragerii sau modificării
ofertei

Ofertele depuse pot fi modificate sau retrase până la data de
01.03.2011, ora 09:00

Informaţii referitoare la termenele
pentru livrarea bunurilor/prestarea
serviciilor

Prestarea serviciilor se va face dupa semnarea contractului la
solicitarea achizitorului

Clauzele contractuale obligatorii,
inclusiv condiţiile de
actualizare/modificare a preţului
contractului de achiziţie

Preţul nu va putea fi modificat pe parcursul contractului

CAIETUL DE SARCINI

Nr.
crt.

Pret /Tarif servicii
- lei -

Denumire
serviciu
fără
TVA

1.

cu
TVA

Creație design website + codare HTML pentru 5-7 pagini continut;
•
1 concept creativ, bazat pe cunoștințe solide de branding si
comunicare web (navigare usoara, incarcare rapida, arhitectura logica etc) +
1 al doilea concept creativ in cazul in care primul nu este acceptat.
•
3 seturi de revizii (reviziile în plus nu vor afecta preţul, însa vor afecta
deadline-ul);
•
Consultanţă în ceea ce privește structura site-ului


Conţinut obligatoriu pentru pagina de deschidere:
Sigla Uniunii Europene;
Sigla Guvernului României;
Sigla Instrumentelor Structurale 2007 - 2013;
Menţiunea Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”;
Sloganul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”;
Titlul proiectului precum şi menţiunea „Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională”;
Un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul: “Pentru informaţii
detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”. (textul
reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro). Website-urile realizate în cadrul proiectelor cu finanţare
din Instrumentele Structurale vor afişa citatul „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României” într-un loc vizibil, pe pagina principală.

AVIZAT,

Întocmit,

Director Proiect,

Consilier juridic, Aurelia Badea

dr. ing. Steluţa Nisipeanu

Responsabil economic, Cristian Marcel Sterian

CONTRACT DE SERVICII
nr. ................. din ...........................

PREAMBUL
În temeiul OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de servicii,
între
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Al. Darabont” Bucureşti - INCDPM, cu sediul în
Bucureşti, bd. Ghencea nr. 35A, sectorul 6, telefon/fax 021.313.17.29, fax. 021.315.78.22, reorganizat prin H.G. nr.
1.772/2004, cod fiscal RO1558391, Cod IBAN RO23RNCB0072049685020001 BCR Sucursala Sector 1, reprezentat prin
domnul dr. ing. Ionel Iorga , având funcţia de director general, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
şi
.......... (denumirea operatorului economic, respectiv asocierea formată din ….., conform Acordului de asociere
nr…..din……), adresa ................, telefon/fax ..........., numãr de înmatriculare ..........., cod fiscal ..........., cont (trezorerie,
bancă) ..........., reprezentată prin ................ (denumirea reprezentantului operatorului/asociaţiei), funcţia ......... în calitate de
PRESTATOR, pe de altă parte.
DEFINIŢII
În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract
b. achizitor şi prestator- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi
corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea
fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt
considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca
urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forţă majoră un
eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea
obligaţiilor uneia din părţi;
e. specificaţii tehnice – descrierea serviciilor ce trebuie prestate sub contract, şi orice modificări sau adăugiri ale acestora în
conformitate cu prevederile Contractului,
f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
g. parte – prin parte se înţelege o entitate cu personalitate juridică proprie.
INTERPRETARE
(1) În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice
versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(2) Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
Clauze obligatorii
Art. 1 - Obiectul contractului
(1) Prestatorul se obligă să presteze servicii creare pagină web în cadrul proiectului “INTARIREA CAPACITATII
ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”, cod CPV 72413000-8, în perioada convenită şi în
conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
(2) Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul pentru îndeplinirea contractului de servicii de creare pagina web în
cadrul proiectului “INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”.
Art. 2 - Preţul contractului. Modalităţi de plată
(1) Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către achizitor, este de …………lei, fără
TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ……….lei.
(2) Preţul contractului este ferm pe toată perioada derulării acestuia şi nu se actualizează.
(3) Plăţile se vor efectua în lei, în contul bancar notificat de Prestator Autorităţii Contractante.
(4) Plăţile se efectuează în perioada de 24 – 31 ale lunii, conform art. 36, din O.U.G 34/2009 – cu privire la rectificarea
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu completările şi modificările ulterioare.
(5) Efectuarea plăţilor este condiţionată de îndeplinirea de către Prestator a obligaţiilor ce îi revin conform prezentului
contract, dovedită prin acceptarea de către Achizitor a serviciilor prestate, respectiv aprobarea Rapoartelor şi în baza
facturilor emise şi transmise în original de Prestator. Plata se face in baza facturilor emise de Prestator, dupa aprobarea
rapoartelor de catre Beneficiar.
Art. 3 - Durata contractului
(1) Durata contractului: începând de la data semnării contractului de ambele părţi şi până la data de 17.03.2011.
(3) Contractul încetează să producă efecte în momentul în care ambele părţi şi-au îndeplinit obligaţiile una faţă de cealaltă, dar
nu mai mult decât este prevăzut la art. 3 alin. (1).
Art. 4 – Executarea contractului
(1) Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi.

Art. 5 - Documentele contractului
(1) Documentele contractului sunt:
- propunere tehnică şi financiară
Art. 6 - Obligaţiile principale ale Prestatorului
(1) Prestator se obligă să creeze pagina web în cadrul proiectului “INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN
INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT”, în condiţiile convenite în prezentul contract, în conformitate cu propunerea tehnică.
(2) Obiectul contractului de servicii il reprezinta realizarea unui program integrat de informare si comunicare pentru proiectul
“INTARIREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA IT” .
(3) Prestatorul se obligă ca serviciile de creare pagină web să fie realizate cu acurateţe şi înalt profesionalism, să se presteze
în intervalul de timp specificat.
(4) Prestatorul va realiza structura paginii web în concordanţă cu cerinţele şi conţinutul proiectului.
(5) Structura paginii web va fi aprobată de Achizitor.
(6) Prestatorul va prezenta varianta de layout pentru pagina web, respectând identitatea vizuală a proiectului. Siglele
obligatorii vor fi plasate vizibil pe fiecare pagină a site-ului.
(7) Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
a. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume,
mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în
legătură cu produsele achiziţionate, şi
b. daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente încălcării unor drepturi de proprietate
intelectuală, cu excepția situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit
de către achizitor.
(8) În cazul nefuncţionării totale sau parţiale a aplicaţiei, Prestatorul va interveni în maxim 4 ore de la semnalare.
(9) Prestatorul este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea
personalului folosit, pe toată durata contractului.
(10) Toate serviciile prestate se vor consemna de către Prestator într-un Raport şi va fi recepționat de Achizitor în baza
procesului verbal de recepție.
Art. 7 - Obligaţiile principale ale Achizitorului
(1) Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate.
(2)Achizitorul se obligă să plătească prestatorului preţul convenit prin prezentul contract pentru serviciile prestate.
(3) Achizitorul se obligă să efectueze plata către Prestator în perioada de 24 – 31 a lunii în care se primeşte factura, însoţită
de procesul verbal de recepţie, anexat ca aviz tehnic, împreună cu documentele justificative aferente (fişele de
activităţi/rapoartele privind serviciile prestate), aprobate de Achizitor
(4) Achizitorul va colabora cu Prestatorul pe toată durata contractului, sprijinindu-l în realizarea activităţilor.
(5) Achizitorul va furniza Prestatorului toate informaţiile necesare realizării activităţilor.
Art. 8 - Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
(1) În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuşeşte să-şi execute, la termen, obligaţiile asumate prin contract,
atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalentă cu o cotă procentuală
de 0,06 % pentru fiecare zi de întârziere din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere.
(2) În cazul în care Achizitorul, din motive neîntemeiate, nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevăzute la art. 7 alin. (3), atunci Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă
procentuală de 0,06% pentru fiecare zi de întârziere, din valoarea facturilor neachitate, până la îndeplinirea efectivă a
obligaţiilor, dar nu mai mult decât valoarea sumei datorate pentru serviciile deja efectuate, respectiv facturile neachitate.
(3) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul
părţii lezate de a notifica cealaltă parte privind rezilierea de drept a contractului şi de a pretinde daune-interese.
(4) Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise şi transmise
de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neîndeplinirea respectivă precum şi la durata ei.
(5) Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului,
fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunțare să nu prejudicieze sau să
afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai
plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice
Art. 9 - Garanţia de bună execuţie a contractului
Garanţia de bună execuţie a contractului nu se solicită.
Art. 10 - Alte responsabilități ale Prestatorului
(1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite
angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.
(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile,
echipamentele şi orice alte asemenea instrumente, fie de natură provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în
măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din
contract.
Art. 11 - Alte responsabilităţi ale achizitorului
(1) Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în
propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.
Art. 12 - Recepţie şi verificări

(1) Recepţia serviciilor se va face de comisia de recepţie a Achizitorului care va încheia un proces verbal de recepţie a
serviciului/serviciilor.
(2) Beneficiarul are dreptul de a verifica, oricând pe parcursul derulării contractului, modul de prestare a serviciilor pentru a
stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.
Art. 13 - Începere, finalizare
(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor prevăzute în prezentul contract la data semnării contractului de
către ambele părţi.
(2) Serviciile prestate în baza prezentului contractului, trebuie finalizate în termen, conform prevederilor articolului 3 din
prezentul contract.
Art. 14 – Amendamente
(1) Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin
act adiţional.
Art. 15 – Răspunderea asocierii
(1) În cazul în care prestatorul este o asociere, toţi partenerii asocierii respective sunt răspunzători în mod solidar şi indivizibil
pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract. Partenerul desemnat de asociere pentru a o reprezenta şi
a acţiona în numele acesteia în scopul executării contractului are autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii
acesteia.
Art. 16 - Cesiunea
(1) Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin contract, fără să obțină, în prealabil, acordul
scris al achizitorului.
(2) Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind orice alte obligații asumate prin contract.
Art. 17 - Forţa majoră
(1) Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.
(2) Forța majora exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată
perioada în care aceasta acţionează.
(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se
cuveneau parţilor până la apariţia acesteia.
(4) Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet,
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poate pretinde
celeilalte daune-interese.
Art. 18 - Soluţionarea litigiilor
(1) Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice
neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
(2) În termen de 15 zile de la apariţia unei dispute, părţile contractante se vor notifica reciproc în scris asupra poziţiilor
adoptate, precum şi cu privire la soluţiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. În cazul în care vor considera
necesar, părţile se pot întâlni în scopul soluţionării disputei. Fiecare parte are obligaţia de a răspunde în termen de 10 zile
de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluţionarea pe cale amiabilă a disputei.
(3) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod
amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti în a
căror rază teritorială se află sediul Achizitorului.
Art. 19 - Limba care guvernează contractul
(1) Limba care guvernează contractul este limba română.
Art. 20 – Comunicări
(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) La orice comunicare între părţi care se realizează în scris(posta, fax,e-mail) trebuie să existe confirmarea de primire a
comunicării.
Art. 21 - Legea aplicabilă contractului
(1) Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.
(2) Legea aplicabilă contractului este legea română.
Art. 22 – Dispoziţii finale
(1) Contractul conţine………file.
(2) Prevederile prezentului contract vor fi interpretate conform legislaţiei din România.
Părţile au înţeles să încheie astazi .................. 2011 prezentul contract în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru
fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR,
DIRECTOR GENERAL,
dr. ing. Ionel Iorga

PRESTATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Cristian Marcel Sterian
COMP. JURIDIC,
cons. jr. Aurelia Badea
DIRECTOR PROIECT,
dr. Ing. Steluţa Nisipeanu Elisabeta

